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SPLOŠNI CILJ
prispevati k prednostnim nalogam cilja 1 in 2 in zlasti cilja 3, in
imeti tudi pomembno vlogo pri prednostni nalogi izboljšanja 
upravljanja in sprostitve endogenega razvojnega potencialaupravljanja in sprostitve endogenega razvojnega potenciala
podeželskih območij. 

Ključni ukrepi/EU strategija 

• izboljšanje lokalnega upravljanja 

• spodbujanje sodelovanja in inovativnosti• spodbujanje sodelovanja in inovativnosti 

• spodbujanje javno-zasebnih partnerstev 
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• gradnja zmogljivosti lokalnega partnerstva 
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Izhodišča/Slovenija
P d j k it i č l b idi ti jPodpore so namenjene krepitvi načel subsidiarnosti v razvoju 
podeželja s poudarkom na zaposlovanju in gospodarski 
diverzifikacijij

PREDNOSTNE NALOGE

• Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja
• Vzpostavitev Podpore delovanju javno – zasebnih partnerstev 
(lokalnih akcijskih skupin) na podeželskih območjih(lokalnih akcijskih skupin) na podeželskih območjih 
• Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij
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1. Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Aktivnosti te prednostne naloge bodo usmerjene v permanentnop g j p
usposabljanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva z namenom
vključevanja civilne družbe in zainteresirane javnosti v razvojne procese
na podeželju, ki bi jih izvajale za ta namen usposobljene organizacije inna podeželju, ki bi jih izvajale za ta namen usposobljene organizacije in
posamezniki.

Aktivnosti:Aktivnosti:

Priprava in izvedba programov animacije in usposabljanja 
d ž l k bi l t jih klj č j ipodeželskega prebivalstva za njihovo vključevanje v pripravo 

izdelavo lokalnih strategij, sodelovanju v LAS in procesih odločanja 
o izvedbah lokalnih razvojnih strategij,
Usposobitev za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja
lokalnega prebivalstva.
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2. Vzpostavitev Podpore delovanju javno – zasebnih partnerstev na 
podeželskih območjih (lokalnih akcijskih skupin)p j j p

Zagotovitev partnerstev med med subjekti javnega in
zasebnega prava z upoštevanjem pristopa od spodaj

i i d l i l k l ih j ih ijnavzgor pri izdelavi lokalnih razvojnih strategij.

Aktivnosti: 

Usposobitev Podpore delovanju LAS (ureditev pravnega statusa, upravna 
in administrativna usposobitev)p )
Priprava lokalnih razvojnih strategij
Sodelovanje Projekti sodelovanja med LASi (izmenjave izkušenj in 
prenos dobrih praks, čezmejno sodelovanje in informiranje med LASi)prenos dobrih praks, čezmejno sodelovanje in informiranje med LASi)
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3 Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij3. Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij

S t j dl č j k i j b ihSamostojno odločanje v okviru javno – zasebnih
partnerstev pri izboru in izvedbi projektov in aktivnosti, ki
izhajajo iz lokalnih razvojnih strategij.

Aktivnosti:

izbor in izvajanje prednostnih projektovizbor in izvajanje prednostnih projektov.
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OBLIKOVANJE LAS ZA OBDOBJE 2007 OBLIKOVANJE LAS ZA OBDOBJE 2007 --20132013

Za novo programsko obdobje 2007 2013 je nujno:Za novo programsko obdobje 2007 – 2013 je nujno:

Sprejeti odločitev o območju, pokritem s programom LEADER p j j , p p g
(celotno območje  del območja) 
predlog implementacijske uredbe člen 36(1)

Sprejeti odločitev o maksimalnem številu območij (LAS-ov)
predlog implementacijske uredbe člen 36(2)predlog implementacijske uredbe člen 36(2)

Izbor podeželskih območij (več kot 1 razpis) da bodo pripravljena v 
dveh letih po sprejetju PRP

81 podeželsko območje = 1 LAS = 1 lokalna razvojna strategija1 podeželsko območje = 1 LAS = 1 lokalna razvojna strategija
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OBLIKOVANJE LAS ZA OBDOBJE 2007 OBLIKOVANJE LAS ZA OBDOBJE 2007 --20132013

LEADER – organiziranost in odgovornost

MKGP – programiranje in vodenje 
MKGP ra pis a i bor podeželskih območijMKGP – razpis za izbor podeželskih območij
ARSKTRP – izvrševanje plačil
ARSKTRP računovodstvo in poročanje EKARSKTRP – računovodstvo in poročanje EK
LAS – informiranje in spodbujanje
LAS – izbor projektovLAS izbor projektov
LAS – nadzor in poročanje
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (61. člen)

PRVINE NAČELA LEADER

• Območne lokalne razvojne strategije 
L k l j b t t (LAS)• Lokalna javno – zasebna partnerstva (LAS)

• Pristop od spodaj navzgor
V č k k i i i db ij• Večsektorska priprava in izvedba strategije

• Izvajanje inovativnih pristopov
• Izvajanje projektov sodelovanja
• Vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Partnerski pristop izvajanja lokalnega razvoja izvajajo p p j j g j j j
Lokalne Akcijske Skupine (LAS)

- predlagajo lokalno razvojno strategijo zasnovano na  
načelih LEADER

- so odgovorne za njihovo izvedbo
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

SESTAVA LAS

Že sposobljene sk pine LEADER II / LEADER +• Že usposobljene skupine LEADER II / LEADER +

liali

N k i ki t t j i b čj l k l• Nova skupina, ki zastopa partnerje iz območja lokalne 
razvojne strategije
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

OBLIKOVANJE LAS
• Partnerji• Partnerji

- Posamezniki

Posamezniki in 
interesna društva 

Posamezniki
- Interesna združenja, društva
- Javne institucije

Javne 
institucije Gospodarski 

subjekti in 
zasebnikiJavne institucije

- Gospodarski subjekti in zasebniki

• Ekonomski in socialni partnerji in predstavniki civilne družbe 
vsaj 50% partnerstva
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

OBLIKOVANJE LAS
• Naloge partnerstva

Interesi skupin skupnosti odgovornih za razvoj- Interesi skupin skupnosti odgovornih za razvoj
- Elementi javnega in zasebnega sektorja

Pravno formalno različno organizirano (različne oblike)- Pravno-formalno različno organizirano (različne oblike)
- Sposobno organizirati in upravljati skupni interes in pristop
- Sposobno skrbeti za javna sredstvaSposobno skrbeti za javna sredstva 

• LAS mora biti sposoben določiti in izvajati razvojno strategijo 
14

p j j g j
območja
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

LAS - VZPOSTAVITEV

• Organ upravljanja zahteva, da LAS izbere administrativnega 
vodjo, ki je sposoben upravljati z javnimi skladi invodjo, ki je sposoben upravljati z javnimi skladi in 
zagotavljati zadovoljivo delovanje partnerstva

ali

• Zahteva, da se LAS združi v strukturo s splošnim pravnim 
statusom, ki bo zagotavljala zadovoljivo delovanje partnerstva 
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (62. člen)

IZVAJANJE

• Zagotovljena kritična masa na področju človeških, 
fi č ih i k kih i d d i d žfinančnih in ekonomskih virov, da se podpira vzdržen 
razvoj

• LAS izberejo projekte, ki se financirajo v okviru 
strategijestrategije
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UREDBA SVETA (EC) 1698/2005 (63. člen)

UPRAVIČENE PODPORE

• Izvajanje lokalnih razvojnih strategij z namenom, da se j j j g j ,
dosežejo cilji v okviru ene ali več osi

• Izvajanje projektov sodelovanja

• Vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj, animacija
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IZVEDBENA UREDBA (draft)

KRITERIJI ZA IZBOR LAS (36 čl )

• Javni razpis mora biti objavljen najkasneje dve leti po

KRITERIJI ZA IZBOR LAS (36. člen)

• Javni razpis mora biti objavljen najkasneje dve leti po 
potrditvi programa razvoja podeželje

• Država določi teritorij ki lahko kandidira – opredeli• Država določi teritorij, ki lahko kandidira – opredeli 
podeželsko območje

• LAS mora izkazati ustrezno partnerstvo predmetnega območjaLAS mora izkazati ustrezno partnerstvo predmetnega območja
• Območje mora biti zaključena teritorialna celota
• Število prebivalcev od 5 000 – 150 000 (možna odstopanja)Število prebivalcev od 5.000 150.000 (možna odstopanja)
• Izdelana mora biti lokalna razvojna strategija
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3% vrednosti programa

FINANCIRANJE OSI LEADER
3% vrednosti programa

PRIDOBIVANJE STROKOVNIH ZNANJ IN SPODBUJANJE PREBIVALCEV PODEŽELJA

• 15% od skupnih sredstev 4. osi
• Aktivnosti: usposabljanje lokalnega prebivalstva  

: usposabljanje izvajalcev

DELOVANJE LAS

• 25% od skupnih sredstev 4. osi
• Aktivnosti: delovanje LAS (sredstva za delovaje LAS so omejena na max. 20% skupnih stroškov j ( j j % p
lokalne razvojne  strategije – 37. člen)

: projekti sodelovanja (država mora zagotoviti, da vsaj en LAS izvaja projekte 
sodelovanja. Zanj je dogovoren koordinator LAS)

IZVAJANJE STRATEGIJ
• 60% od skupnih sredstev 4. osi
• OS 1

19
• OS 2
• OS 3

Določitev projektov, ki ustrezajo ciljem posamezne osi
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OS LEADER - POROČANJE

ukrep indikator učinkaukrep indikator učinka
Cilji 1. osi – konkurenčnost
Cilji 2 osi okolje

• število LAS
• velikost LAS območja (km2)Cilji 2. osi – okolje

– upravljanje z zemljišči
Cilji 3. osi – kvaliteta življenja

• velikost LAS območja (km )
• število prebivalcev LAS
• število projektov, ki jihCilji 3. osi kvaliteta življenja

– diverzifikacija
število projektov, ki jih 

izvaja LAS

Projekti sodelovanja • število projektovoje sode ov j š ev o p oje ov

Delovanje LAS, animacija, znanje • število podprtih aktivnosti
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MKGP / ORGAN UPRAVLJANJA

DELOVANJE MKGP
MKGP / ORGAN UPRAVLJANJA

• Javni razpis za izbor LAS

KRITERIJI ZA IZBOR
• Identificiran LAS – partnerstvo
• Zaključeno podeželsko območje
• 5000 – 150000 prebivalcev

I d l l k l j ij• Izdelana lokalna razvojna strategija

POGODBA LAS - MKGP

OKVIRNO ZAGOTOVLJENO FINANCIRANJE ZA OBDOBJE 2007-2013 –
LETNI OPERATVNI PROGRAMI

• Delovanje LASDelovanje LAS
• Animacija
• Izvedbeni projekti

21
AKTRP / PLAČILNI ORGAN

• LAS predloži zahtevke za plačila AKTRP



Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za strukturno politiko in podeželje

DELOVANJE LAS

LAS ZAGOTOVI PRAVILNOST DELOVANJA IN IZVAJANJA
j• Poročanje

• Dokazila o izvedbi

LAS – UPRAVLJALEC LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

LETNI IZBOR PROJEKTOV
• Navodilo organa upravljanja

POGODBE LAS - UPRAVIČENEC
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KONTROLNA UREDBA (draft)

KONTROLE – DELOVANJE LAS 

D ž čl i i i i i i i i j j

(31. člen)

• Država članica mora organizirati in zagotoviti izvajanje 
kontrol vseh izdatkov za delovanje LAS s strani neodvisne 
osebe ki ni vključena v delovanje LASosebe, ki ni vključena v delovanje LAS
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KONTROLNA UREDBA (draft)

KONTROLE – IZVAJANJE STRATEGIJ KONTROLE IZVAJANJE STRATEGIJ 
IN SODELOVANJE (32. člen)

• Za izdatke v zvezi z izvajanjem lokalnih razvojnih strategij in 
za projekte sodelovanja zagotavlja administrativno kontroloza projekte sodelovanja zagotavlja administrativno kontrolo 
LAS oz. tisti, ki mu je ta funkcija dodeljena.

• Država članica mora preveriti, če ima LAS ustrezne p
administrativne in kontrolne kapacitete za izvajanje tega dela
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KONTROLNA UREDBA (draft)

KONTROLE – DRŽAVA

• Država mora vzpostaviti ustrezen sistem nadzora nad

KONTROLE – DRŽAVA

• Država mora vzpostaviti ustrezen sistem nadzora nad 
delovanjem LAS.

• Vanj spadajo redne kontrole dejavnosti LAS vključno sVanj spadajo redne kontrole dejavnosti LAS, vključno s 
knjigovodskimi pregledi in ponovnimi vzorčnimi 
administrativnimi pregledi
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